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Visor jag brukar sjunga tillsammans med mina vänner
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Välkomna
Melodi: Å jänta å ja
Välkomna hit, ta er en bit
njut utav brännevin å akvavit.
Skoj ska vi ha, dansa vi ska
trivas så där förtroligt.
Humöret på alla toppen ska nå
skratta och sjunga det kan vi få.
Med minnet av kvällen hemmåt vi gå,
ikväll ska vi ha det roligt.

UTI MIN MAGE
Melodi: Uti vår hage
Uti min mage en längtan mig tär,
kom hjärtats fröjd.
Där råder en hunger som ropar så här:
Kom kryddsill och kall potatis,
kom brännvin och quantum satis,
kom allt som kan drickas,
kom hjärtans fröjd.
Uti min mage en längtan mig tär,
kom hjärtats kär.
Vill du mig något så har jag det där,
kom Skåne och Aqua Vitæ,
kom O.P och allt vad sprit ä´,
kom ljuva Genever,
kom Överste.
Uti min mage en längtan mig tär,
kom hjärtats fröjd.
Där råder en hunger som ropar så här:
Kom famnande lena armar,
kom läppar och sköna barmar,
kom fagraste kvinnor,
kom hjärtats fröjd.
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Baklängessnapsen
Melodi: Hej tomtegubbar
./.Toj hämtigubbar, gla i såsen
och kvasi vastiga lura. ./.
Ten hiten lid vi heva lär
med möcken myda och svärt bestor.
Toj hämtigubbar, gla i såsen
och kvasi vastiga lura

BLINKA LILLA PÄRLA DÄR
Melodi: Blinka lilla stjärna där
Blinka lilla pärla där,
hur jag undrar hur du är.
Hoppas att du sitter bra
så att jag blir riktigt gla´.
Blinka lilla pärla där,
snart står du ej längre där.

Försvårad ankring
Melodi: Med käckhet kan man komma långt
Med åror kan man komma långt
Med segel kan man komma längre
Men med en flaska brännvin, smör, ost och sill
Kommer man så långt man vill!
Men det blir svårt att lägga till!
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Bär ner mig till sjön
Mel: Bei mir bist du schön
:/ Bär ner mig till sjön /:
Jag känner att jag måste i.
Och när du badat mig,
så ska du torka mig,
och när du torkat mig,
så vill jag i igen!
:/ Bär upp mig i en tall /:
Jag känner att jag måste upp.
Och när jag kommer upp,
så vill jag falla ner,
och när jag fallit ner,
så vill jag upp igen.
:/ Häll i mig min grogg /:
Jag känner att jag tål det väl.
Och när jag fått min grogg,
så fyll då på igen,
och när du fyllt mitt glas,
så häll då i igen.
:/ Bär ut mig i snön, bär ut mig i snön
Jag känner att jag måste spy /:
Och när jag kastat upp
så får du torka opp
och när du torkat upp
så kan jag spy igen
. :/ Var var jag igår? /:
Jag undrar var jag var igår.
Mitt huvud känns så tungt,
jag kan ej andas lugnt,
hur har jag kommit hem,
Vem stoppa mig i säng?
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Hej tomtegubbar!
Melodi: Hej tomtegubbar
./.Hej tomtegubbar slå i glasen
och låt oss lustiga vara ./.
en liten tid vi leva här
med mycket möda och stort besvär.
Hej tomtegubbar slå i glasen
och låt oss lustiga vara

Helan går Mel: Helan går
Helan går
Sjung hopp faderi faderallan lej
Helan går
Sjung hopp faderallan lej
Och den som inte helan tar, han heller inte
halvan får
Sjung hopp faderallan lej.
Halvan går
Sjung hopp faderi faderallan lej
Halvan går
Sjung hopp faderallan lej.
Och den som inte halvan tar, han heller inte
tersen får
Halvan går
Sjung hopp faderallan lej.
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Här kommer glasen immiga
Melodi:Fritiof Andersson:
Här kommer glasen immiga
med fyllning upp till rand
Det skall bli gott
när vi har fått
känna den längt ner i magen
Ifall vi blir dimmiga
så stödjer vi varann.
Lova mig att
faller jag platt
så tag mig uti kragen.
Och fröjden er go´ vänner
uti vårat glada gäng
och ingen får gå trumpen hem
att sussa uti säng.
Så höjen era glas
och stäm nu upp ett samfällt vrål:
Helan är här
välkänd och kär
vi tar den med en SKÅL!

Humlorna
Melodi:Här kommer Karl-Alfred Boy:
Vi äro små humlor vi, bzzz
vi äro små humlor vi, bzzz
vi äro små humlor
som tar oss en geting
Vi äro små humlor vi, bzzz,
bzzz
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Imbelupet
Melodi: Kors på Idas grav
Imbelupet glaset står på bräcklig fot
kalla pilsnerflaskor luta sig därmot
men där nere - miserere uti magens dunkla djup,
sitter djävulen och väntar på en sup
Imbelupet glaset står på bräcklig fot
kalla pilsnerflaskor luta sig därmot
men där nere - miserere uti magens dunkla valv
sitter djävulen och väntar på en halv.
Imbelupet glaset står på bräcklig fot
kalla pilsnerflaskor luta sig därmot
men där nere - miserere uti magen härs och tvärs
sitter djävulen och väntar på en ters.

Isat brännvin väntar
Melodi: Isabella:
Isat brännvin
väntar i fyllda glas
Kära vänner
slå ej mitt glas i kras.
Men här är så varmt i rummet
att brännvinet blir ljummet.
Det är fatalt
men mig egalt
för snart jag mitt brännvin svalt.

Ingmar Bergmans snapsvisa
Melodi: Ingen
Tystnad....Tagning....
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Jag fångade en räv
Melodi: Jag fångade en räv
Jag fångade en räv idag,
men räven slank ur näven
Men lika glad är jag för det,
men gladast är nog räven
Jag fångade en tjej idag,
Men tjejen slank ur sängen
Men lika glad är jag för det,
vi fortsatte på ängen
Jag mjölkade en ko i dag,
men när jag såg på juvret
Så hade jag nog tagit fel,
för gladast var nog tjuren

Jag har aldrig vart på snusen
Melodi: Om jag hade pengar
Jag har aldrig vart på snusen
aldrig rökat en cigarr, halleluja!
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nått naket,
inte ens ett litet nyfött barn.
Mina blickar går mot taket,
därmed undgår jag frestarens garn,halleluja
Halleluja-halleluja, halleluja-halleluja,
halleluja-halleluja...
Bacchus spelar på gitarren,
Satan spelar på sitt handklaver.
Alla djävlar dansar tango,
säg vad kan man väl önska sig mer?
Jo, att alla bäckar vore brännvin,
Riddarfjärden full av bayerskt Öl,
konjak i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl,halleluja
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Jag har inte fått nån sup
Melodi: Sov du lilla videung
Jag har inte fått nån sup
därför är jag blyger
I min mages tomma djup
hämningarna smyger
Men om blott jag får en tår
hämningar ur kroppen går,
rodnar inte mera
väntar bara flera.
Jag drömmer om den dagen..
Melodi: Jag väntar vid min stockeld
Jag drömmer om den dagen
då jag slipper att sjunga
och kan ta mig en sup utan nubbvisa till
och slipper att vara så käck som de unga,
utan vara så gammal och trist som jag vill
Kalla små nubbar
Melodi: Kalle på Spången
Vad är det som gör att vi människor
trivs.
Jo kalla, kalla, kalla små nubbar.
Vad är det som först på kalaset väl
givs?
Jo kalla, kalla, kalla små nubbar.
Den skänker oss alla ett solljust
humör
och även för kroppen stor nytta
De gör
men skall man ta nubbar som regel
dom bör
stå kalla, mycket kalla, ja kalla,
mycket kalla,
ja kalla , kalla,kalla små nubbar.
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Kräftan fordrar nubbar små
Melodi: Kovan kommer
Kräftan fordrar nubbar små,
nubbar små,
nubbar små.
Annars börjar den att gå,
den att gå,
den att gå.
Uti magen din den kryper
och i tarmarna dig nyper.
Detta är ett ofint sätt
svälj nu nubben fort och lätt.

Kräftan
Melodi: Blinka lilla stjärna
Kräfta, kräfta prydd med dill,
och en immig sup därtill,
bröd och smör och ost och sill
och så några supar till.
Kräfta, kräfta prydd med dill,
nu vi får allt vad vi vill.

Skala kräftan först
Melodi: Små grodorna
Dom nubbarna, dom nubbarna,
är lustiga att ta.
Dom nubbarna, dom nubbarna,
dom vill vi gärna ha!
Ej röra, ej röra,
men skala kräftan först,
och sedan, och sedan,
vi släcka skall vår törst!
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Kräftans lov
Melodi: Hej tomtegubbar
Hej, alla vänner tömmen glasen,
och nyp en hona i stjärten:-:
Med lite´ dill
och pilleripill
så kan du få henne dit du vill!
Hej, alla vänner ....
Kräftan är ett läckert djur
Melodi: Kovan kommer
Kräftan är ett läckert djur,
läckert djur, läckert djur.
Färgen den går aldrig ur,
aldrig ur, aldrig ur.
Går den bakåt, är den okokt,
går den framåt är det oklokt,
att du tar en nubbe till!
- men du gör ju, som du vill.
Kräftor med dill
Melodi: Rosa på bal
Kräftor med dill, vackert namn eller hur?
Börjar i sjön och finalen i bur.
Brukar se´n njutas i sus och i dus
i ett sån´t trevligt hus.
Visan om Er fröken Kräfta
sjungs nu ikväll vid vårt bord.
Då ingen klander syns häfta.
Endast berömmande ord.
Tyst, ingen såg att jag kysste din klo,
min beundran är stor, må Du tro!
Huttande vänner kring lyktbelyst bord:
Kräfta, vi älskar Dig!
SKÅL!
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Kräftfesten manar
Melodi:Vårvindar friska
Alla vi sitta här nu och titta,
pärlorna glittra kalla som is.
Ja, varför dröja?
Nej låt oss höja
glasen med klang på fädernas vis!
Kräftpesten härjar inte i år.
Mångubben myser, nubben den fryser,
värm den och känn, hur härligt du mår!
Lambo
Melodi:Lambo
Alla: Sätt nu glaset till din mun
tjofaderittan lambo
och drick ur din fyllefyllehund
tjofaderittan lambo.
Se hur dropparna i glaset
rinner ner i fylleaset.
Lambo,lambo,
tjofaderittan lambo.
Solo: Jag nu glaset druckit har
tjofaderittan lambo
där finns ej en droppe kvar
tjofaderittan lambo
Som bevis jag nu vill vända
glaset på dess galna ända.
Lambo, lambo
tjofaderittan lambo.
Ja, han kunde konsten,
han var en äkta fyllefyllehund.
Så låt oss gå till nästa man
och se vad han förmår.
Solo: Jag nu glaset druckit har
tjofaderittan lambo osv.
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LLAVV MI TÄNDER
Melodi: Love me tender
Lavv mi tänder, lavv mi svit
Nävver lätt mi gåo
Jo hävv mäjd maj laif komplit
And aj lovv jo såo
Lavv mi tänder, lavv mi såo
Ål maj drims follfill
Får maj darling, aj lavv jo
And aj ålväjs vill.
Lavv mi tänder, lavv mi diir
Täjk mi to jår hart
Får its där dät aj belong
And vill nävver part
Lavv mi tänder, lavv mi diir
Täll mi jo ar majn
Ajl bi jårs,srou ål dö jirs
Till di änd åv tajm
Vänn at last maj drims kam tro
Darling dis aj nåo
Häppiness vill fållo jo
Ävrivär jo gåo
Lavv mi tänder, lavv mi tro
Ål maj drims follfill
Får maj darling, aj lavv jo
And aj ålväjs viil
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Mystiskt försvinnande
Melodi:Brevet från kolonin
Men var är den förra supen?
Den stod här för en minut se´n
Aldrig får man så det räcker
Jättegod är snapsen - men kristallen läcker?

Lingonröda näsor
Mel: Flickorna i Småland
Med lingonröda näsor och med bullrande bas
och skinande som solen uppå våra små kalas
vi sjunga och vi tralla när vi höja våra glas
men vad är det som gör att vi nu komma i extas.
Det är stänk av livets vatten,
det är Helan lille vän.
Det är litrarna som staten
ej har lagt beslag på än.
Det är Halvan, Tersen, Kvinten,
och den grogg vi dricka sen,
och till morgonen vi spar’t den lilla återställaren
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Räkningen
Melodi: Lysmaskidyll
Ta dig en hutt fast din plånbok bantar
räkningen här går på feta slantar:
Snaps 400:69
Påfyllda huttar 22:10
Groggvirke 2.003:19
Mera utbongat
fast utan kvitton
Avrundat 2.502:Någonting att tänka på
Snöret
Mel: Hej tomtegubbar
:/: Tänk om man hade lilla nubben
uppå ett snöre i halsen. :/:
Man dra den upp och ner
så att den kändes som många fler.
Tänk om man hade lilla nubben
uppå ett snöre i halsen.
Vill du ha komp kan du ladda ner denna
Spegelvisa
Melodi: Så länge skutan kan gå)
Så länge rösten är mild,
så länge ingen är vild,
så länge spegeln på väggen
ger halvskaplig bild.
Så länge all kan stå,
så länge all kan gå,
så länge alla kan tralla
så fyller vi på.
Vem har sagt att just du kom med storken i år
För att bli glad av att lukta på korken
men kring vårt bord här nånstans
Vi höjer bägarn med glans
O låt vårt vinglas gå ner i en yrande dans...
Så länge rösten är mild, o.s.v.
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NUBBEN GOA
Melodi: Gubben Noak
Nubben goa, nubben goa
är en hedersdryck.
När den går till magen,
blir man lätt i tagen.
Nubben goa, nubben goa
är en hedersdryck.
Nubben goa, nubben goa
är en hederssup.
Uti alko-hålet
töm den, om du tål’et.
Nubben goa, nubben goa
är en hederssup.
Anm.Endast för +55

När vi blir äldre
Melodi: When I´m sixtyfour
Hur skall den bli
Min äldreomsorg
When I´m sixtyfour
Kommer ni att skicka hit en
hemsamarit
Som städar, dammar tvättar
min skit
Får jag nån fotvård
Handlar nån mat,
Till vårt koncentrat.
Får jag nån färdtjänst,
locka mitt hår
When I´m sixtyfour.
Får man ha julgran
med levande ljus
I ett servicehus?
Får man sitta uppe
efter klockan sju?
Får man gå till sängs
med sin fru?
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Får man bli gramse?
Får man bli ilsk?
Kanske lite pilsk?
Får man ta nubben?
Kanske ett rus?
I ett servicehus.
Får man nåt påskägg?
Får man ha skägg?
Dricka Parador?
Får jag va vaken?
Får jag gå naken?
När jag fyller år.
Får man va lesbisk?
Får man va bög
Kanske lite hög
Istället för dragspel
lyssna på jazz?
Slippa ha ett alarm
på sitt dass
Ja, hur skall den bli?
Min äldreomsorg.
When I´m sixtyfour.
Får jag va vaken
får jag gå naken
När jag fyller år.
Får jag va naken,
vifta på baken,
WHEN I´M SIXTYFOUR
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Storleken avgör inte har flickorna sagt, flickorna sagt
Och inte i vilka grader den står i sin prakt, står i sin prakt
Men tar du den fram vid middagen immig och kall, immig och kall
Så väljer dom hellre Helan än den som är halv...
34:an: Melodi: 34:an
Detta glas som står på bordet
det ska tömmas inom kort
Det skall sätta fart på blodet
jaga sura miner bort
Här ska ätas, här ska drickas,
här ska sjungas natten lång,
om det spritter uti benen
finns det säkert nåt på gång
Ja, nu är det fest för hela gänget
ja, nu är det skål och botten upp.
Här ska alla vänner trivas
här ska stämningen i topp,
och vi tar dig kära pärla,
vilken härlig medicin
Nu är det dags att börja leva
nu går lilla nubben i magen in
Temperaturen
Temperaturen är hög uti kroppen
Närmare 40 än 37.
Men så skall det vara när ångan är oppe
Och så är fallet uti detta nu!
|: Det rullar, det rullar, vi rullar, vi rullar,
Vi rullar, vi rullar, vi rullar, å hej! :|
Tänk om jag hade : Melodi: Hej tomtegubbar
Tänk om jag hade lilla nubben på ett snöre i halsen
Tänk om jag hade lilla nubben på ett snöre i halsen
och kunde dra den upp och ned
så att den kändes som många fler
Tänk om jag hade lilla nubben på ett snöre i halsen
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